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WELKOM ALLEMAAL!

Het wordt een superleuke vakantie want wij organiseren
allemaal leuke activiteiten voor jong en oud! Voor alle
activiteiten geldt, tenzij anders aangegeven, dat er wordt
verzameld bij de piramide. Bij slecht weer of onvoldoende
deelname wordt er altijd een vervangende activiteit
georganiseerd. 

Voor deelname aan het recreatieprogramma is het dragen
van een speciaal armbandje verplicht, deze is aan de
receptie van de camping te verkrijgen voor €1,-. Deelname
aan het recreatieprogramma en het gebruik van de
faciliteiten is geheel voor eigen risico.

Lees maar snel wat er allemaal te doen is en wij hopen
jullie te zien bij één van onze leuke activiteiten! 

Fijne vakantie en tot snel!
Het Recreatieteam

Maandag 23 juli
10:00 uur Leuke knutsel maken

Vandaag gaan we knutselen in het thema
strand en kamperen. 

11:00 uur Peuter kleuterdans 
Plaats: Chill ruimte
Peuter en kleuterdans stimuleert op speelse
wijze de fantasie, ontwikkeling en beweging!
Peuter en kleuterdans is voor jongens en
meisjes van 3 – 5 jaar. 

11:00 uur Bootcamp 12+
Bij de bootcamp training ligt de focus op het
verbeteren van conditie, kracht
uithoudingsvermogen en behendigheid. 
LET OP: bootcamp is geschikt voor
iedereen je hoeft geen top atleet te zijn om
hier aan mee te doen.

14:00 uur Iets huren
We huren deze ochtend iets super tofs!
Wat..?! Dat is nog een verassing!

19:00 uur Pinky en Duimpy
Vandaag weer een gloednieuwe
theatershow van jou grootste vrienden.
Pinky en Duimpy!

19:00 uur Voetbal t/m 12 jaar
Plaats: Voetbalveld

20:00 uur Voetbal 13+
Plaats: Voetbalveld

20:00 uur Disco met Pinky & Duimpy tot 11
jaar
Plaats: Kinderboerderij 
Kom je ook lekker swingen tijdens deze
gezellige disco?

20:30 uur Film 12+
Plaats: Warehouse
Benieuwd welke? Op de borden bij de
receptie kunt je zien welke er vanavond te
zien is

Dinsdag 24 juli
Themadag: Boulevard Parade 

10:00 uur KIDSCLUB: Dierenmasker en
decoratie
Vandaag maken we supergave decoratie die
we vanavond gaan gebruiken tijdens de
parade! En niet te vergeten een
dierenmasker. 

Kortom kom gezellig knutselen en loop
vanavond mee met de parade.

10:00 uur Beach yoga
Plaats: Strand
De yoga les wordt gegeven door een
ervaren yoga instructrice.
Voor de locatie kunt u terecht bij de receptie.

Neem een yoga mat of een grote handdoek
mee.  

14:00 uur Afmaken versiering parade
We maken de laatste dingen af voor
vanavond maar je mag ook je fiets of skelter
of iets anders komen versieren! 

16:00 uur Oefenen voor de
Parade/schminken
We gaan een dansjes oefenen voor de
parade van vanavond! 
Je kan ook alvast geschminkt worden voor
vanavond. 
Wil jij vanavond meelopen?! Kom oefenen
en doe gezellig mee!

19:00 uur Pinky en Duimpy
Kom je ook luisteren naar wat voor
griezelige avonturen ze weer hebben
beleefd?

19:00 uur Voetbal t/m 12 jaar
Plaats: Voetbalveld

19:45 uur Verzamelen voor dolle dieren
parade
Verzamelen voor piramide! Om 20:00
vertrekken we richting de boulevard. 

20:00 uur Voetbal 13+
Plaats: Voetbalveld

20:00 uur Dolle Jungledieren-Parade!
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Alle kinderen zijn jungledieren geworden
en lopen vanavond in een doldwaze,
gezellige parade over het park! Komen
jullie ook een kijkje nemen langs de kant
van de weg? Misschien komen we wel
langs je caravan! Maar pas op! Het zijn
tenslotte dolle dieren uit de jungle...

Woensdag 25 juli
10:00 uur Kleur wedstrijd

We gaan vandaag allemaal kleuren. We
hangen alle tekeningen op en de jury bekijkt
wie het beste was. Vrijdag tijdens het
snoepknutselen is de prijsuitreiking. 

15:00 uur Patat eten met draaiend rad t/m 12
jaar
Plaats: Kindertheater
Iedere woensdag middag gratis patat eten
met een lekkere frikadel. Ook spelen we het
spannende spel met het draaiend rad.
Hiermee maak je kans om leuke prijzen mee
te winnen.

19:00 uur Pinky en Duimpy
Plaats: Kindertheater
Dansen springen gek op de muziek van
Pinky en Duimpy!

19:00 uur Voetbal t/m 12 jaar
Plaats: Voetbalveld

20:00 uur Voetbal 13+
Plaats: Voetbalveld

20:30 uur TOP Op Zn KOP Show

Een knotsgekke spelshow waarbij
iedereen mee kan doen! Kom jij ook? Dan
ga jij er misschien wel met de overwinning
vandoor!

Donderdag 26 juli
10:00 uur Paardrijden

De paarden staan al op je te wachten! Bij
het treintje of voor de receptie. Je kan ook
geschminkt worden of een mooie kleurplaat
kleuren. Muziek erbij altijd gezellig. 

11:00 uur Bootcamp 12+
Bij de bootcamp training ligt de focus op het
verbeteren van conditie, kracht
uithoudingsvermogen en behendigheid. 
LET OP: bootcamp is geschikt voor
iedereen je hoeft geen top atleet te zijn om
hier aan mee te doen.

14:00 uur Bingo voor de jeugd t/m 12 jaar
Leuke prijzen winnen. Mocht er niks voor je
tussen zitten kun je altijd nog iet uitzoeken in
de DKS shop. Bij slecht weer in de piramide
anders in het kindertheater. 

19:00 uur Pinky en Duimpy
Ze gaan weer beginnen. Jij komt toch ook?!

19:00 uur Voetbal t/m 12 jaar
Plaats: Voetbalveld

20:00 uur Mega-Mastermind 12+
Ren zo hard als je kunt en ontrafel de goede
kleurencombinatie!
Wees snel, behendig en vooral tactisch! 

20:00 uur Voetbal 13+
Plaats: Voetbalveld

20:00 uur Jeugdfilm 
Plaats: Warehouse
Een film voor alle leeftijden.
Kijk op de borden bij de receptie welke film
vanavond draait. 

Vrijdag 27 juli
10:00 uur Snoepknutselen

Iedere vrijdag maken we de mooiste
creaties van snoep. 
Kom langs en bouw je eigen kunstwerk.
Benieuwd wat we deze week gaan maken?
Kom gewoon langs en laat je verassen!

14:00 uur Muizen en Wolven tot 10 jaar
Laat je niet pakken door de jager! Naast
"muizen en wolven" spelen we nog veel
meer leuke tikspelletjes!

14:00 uur Ballon trappen 10+
We binden een ballon aan je been, maar
pas op dat hij niet kapot getrapt wordt!

19:00 uur Pinky en Duimpy
Alweer de laatste keer van deze week. Kom
je mee dansen?!

19:00 uur Voetbal t/m 12 jaar
Plaats: Voetbalveld

20:00 uur Voetbal 13+
Plaats: Voetbalveld
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20:30 uur Viswedstrijd 16+
Plaats: Kinderboerderij 

Deze viswedstrijd is er voor het plezier.
Iedereen neemt zijn eigen hapjes en
drankjes mee. We maken er een gezellige
avond van. En voor de winnaar is er een
kleine prijs. 

LET OP: eigen visgerei en hengel mee
nemen. 
Hengels en andere vis attributen zijn te
koop bij Hengelsport Idzenga in het drop.

20:30 uur Meiden Tegen De Jongens
Spelshow 10+
Wie zijn er beter, de meiden of de jongens?!
We komen erachter in deze leuke spelshow
waarin jij de hoofdrol speelt! Kom gezellig
kijken en doe mee!

Zaterdag 28 juli
10:00 uur Sport en spelletjes met Pinky en

Duimpy
Plaats: Kindertheater
Kom je ook gezellig mee doen? Iedere week
weer een leuke verassing wat we gaan
doen.  Bij goed weer is deze activiteit buiten.
Na de activiteit is er de gelegenheid om met
Pinky en Duimpy op de foto te gaan!

De foto is de volgende dag gratis af te
halen op de receptie.

10:00 uur Beach yoga
Plaats: Strand
De yoga les wordt gegeven door een
ervaren yoga instructrice.
Voor de locatie kunt u terecht bij de receptie.

Neem een yoga mat of een grote handdoek
mee.  

16:00 uur Kennismaking Spellen
Plaats: Kindertheater
Een leuke activiteit om nieuwe nieuwe
vrienden te leren kennen! 
Wij hebben een aantal voorstellen qua
spellen jullie kiezen. Misschien spelen we
wel meerdere spellen vanmiddag! 

20:00 uur Bingo
Loop jij deze keer met een mooie prijs de
piramide uit?!

Zondag 29 juli
09:30 uur Kerkdienst

Oecumenische kerkdienst. Na de dienst
staat er koffie en thee voor u klaar.


